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Voor KAMMENSTRAAT en OMGEVING

Beste BIN-bewoner,
BERICHT van de POLITIE:

Politie markeert je fiets aan het station in Essen !
Bijna dagelijks wordt er in onze politiezone gemiddeld één fiets gestolen.
Opvallend daarbij is dat er maandelijks tussen de tien en de vijftien fietsen gestolen worden
uit fietsstallingen aan TREINSTATIONS en BUSHALTES.
Ook opvallend is dat nauwelijks de helft van de fietsen in fietsstallingen vastgemaakt worden
met een slot. Nog minder fietsen blijken gemarkeerd te zijn, zodat het voor de politie moeilijk
is om gevonden fietsen terug te bezorgen aan de eigenaar.
Uw gemeentebestuur en de PolitieZone GRENS (PZG) willen zich extra inzetten om het
aantal fietsdiefstallen te verminderen!

Dinsdag 30 april 2013 zal de lokale politie fietsen markeren aan het station in
Essen. Vanaf 16u zijn wij ter plaatse, tot 19u kan je terecht.
Je dient in het bezit te zijn van je fiets en je identiteitskaart of een document waarvan we uw
rijksregisternummer kunnen aflezen.
Het markeren is gratis. Iedereen, ongeacht de woonplaats in België, kan zich aanbieden.
Het markeren neemt slechts een paar minuten van uw tijd in beslag.

Markeren van fietsen heeft zeker voordelen:
-het kan een potentiële dader afschrikken de fiets te stelen.
-als een fiets wordt gestolen en later wordt teruggevonden kan een politiedienst de fiets
onmiddellijk terug aan de rechtmatige eigenaar bezorgen.
Gelijktijdig willen wij de eigenaars van fietsen er nog eens op wijzen dat het slotvast maken
van de fiets het allerbelangrijkste blijft om een diefstal te vermijden. Zorg voor een goed en
degelijk slot wanneer u uw fiets achterlaat !

Deze informatie wordt u meegedeeld door de PZ Grens,
Kapellensteenweg 32, 2920 Kalmthout
Tel: 03/620.29.29
Voor meer nieuws over de Lokale politiezone Grens zie ook:
www.pzgrens.be
info@pzgrens.be
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----

Bericht van de Nationale Bank van België: Nieuw biljet van 5 euro
Op 2 mei 2013 brengt het Eurosysteem van centrale banken een nieuw biljet van 5 euro in
omloop. Dit is het eerste biljet van de 2de reeks eurobankbiljetten genaamd naar Europa,
een figuur uit de Griekse mythologie en de oorsprong van de naam van ons continent.
Het watermerk en het hologram van het nieuwe biljet bevatten het portret van Europa.
De "Europa"-serie heeft voorts hetzelfde “perioden en stijlen”-ontwerp en dezelfde
hoofdkleuren als de eerste serie. Het €5-bankbiljet wordt als eerste uitgegeven.
De overige coupures, die van €10, €20, €50, €100, €200 en €500, zullen de komende jaren
worden ingevoerd, in oplopende volgorde.

Graag herinneren wij u aan het opleidingsaanbod van de Nationale Bank van België
inzake herkenning van echte en valse eurobankbiljetten.
Op haar website ( www.nbb.be ) is een nieuwe e-learningtool beschikbaar, die u in een korte
tijdspanne de innoverende echtheidskenmerken v/h nieuwe bankbiljet uit de doeken doet.
U kan ook een kijkje nemen op de specifieke website www.nieuwgezichtvandeeuro.eu .

Minstens even interessant is de mogelijkheid deel te nemen aan een van de praktische
opleidingen van de Nationale Bank.
Deze opleidingen, uitgebreid met de echtheidskenmerken verwerkt in het nieuwe biljet,
worden verstrekt met als doel handelaars en kassiers(ters) aan te leren hoe valse van echte
eurobankbiljetten te onderscheiden.
Deze gratis opleiding duurt 1 tot 1,5 uur.
Hierbij wordt interactief gebruik gemaakt van echte én valse biljetten.
Voor wie reeds eerder deelnam aan een opleiding werd een opfrissingsprogramma
ontwikkeld van een half uur, met de focus op het nieuwe biljet van 5 euro.
U neemt desgevallend contact op met het nummer 02/221.20.60
of via e-mail naar checkyournotes@nbb.be .

Met vriendelijke groeten,
Uw BIN-bestuur van KAMMENSTRAAT EN ZIJSTRATEN.
BIN : SAMEN VEILIG.

